
ПРИЛОГ 2  

МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ МОРАЈУ ДА ЗАДОВОЉЕ ИМЕНОВАНА ТЕЛА 

ЗА ПРЕГЛЕДЕ И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ 

1. Именовано тело, његов директор, односно чланови органа управљања и руковођења, 

као и запослена и друга ангажована лица одговорна за спровођење прегледа и испитивања 

опреме под притиском у складу са овим правилником не смеју бити пројектанти, произвођачи, 

испоручиоци, монтажери, власници, корисници или лица која одржавају опрему под 

притиском којa се прегледа и испитујe, нити заступници било које од тих страна. Они не смеју 

бити укључени директно, индиректно или као заступници у пројектовању, изради, маркетингу, 

монтажи, коришћењу или одржавању опреме под притиском која се прегледа и испитује. То 

не искључује могућност размене техничких информација између произвођача и именованог 

тела. 

2. Именовано тело мора да докаже оспособљеност актом о акредитацији по стандарду 

SRPS ISO IEC 17020 тип A. 

3. Именовано тело мора да има одговарајући општи акт којим ће уредити основне 

процедуре у вези са обављањем послова прегледа и испитивања опреме под притиском, 

укључујући и поступак одлучивања по приговорима на рад тог тела и донете одлуке. 

4. Именовано тело мора имати најмање шест запослених са пуним радним временом 

инжењера машинства и сертификатом за визуелно испитивање ниво 2 (обнављања 

сертификата није потребно) од тога: 

1)  најмање два (одговорна лица) са дипломом Мастер инжењер машинства са минимално 

300 ЕСПБ бодова оствареним на интегрисаним академским студијама машинства или 

оствареним на основним академским студијама из области машинство и мастер 

академским студијама из области машинство од тога један са сертификатом 

интерпретација радиограма (обнављања сертификата није потребно) и  

 најмање 10 година радног стажа у области пројектовања или производње или 

контроле и испитивања или оцењивања усаглашености опреме под притиском што 

се доказује стручним резултатима - референц листом  

 положен стручни испит за обављање послова са опремом под притиском 

 са дипломом европског инжењера за заваривање или међународног инжењера за 

заваривање. 

2) најмање два са дипломом Мастер инжењер машинства са минимално 300 ЕСПБ бодова 

оствареним на интегрисаним академским студијама машинства или оствареним на 

основним академским студијама из области машинство и мастер академским 

студијама из области машинство од тога  један са са дипломом европског инжењера 

за заваривање или међународног инжењера за заваривање, један са сертификатом 

интерпретација радиограма и  

 најмање 5 година радног стажа у области пројектовања или производње или 

контроле и испитивања или оцењивања усаглашености опреме опреме под 

притиском што се доказује стручним резултатима - референц листом  



 положен стручни  за обављање послова са опремом под притиском 

3) најмање два са дипломом специјалиста инжењер машинства са минимално 240 ЕСПБ 

бодова оствареним на интегрисаним студијама машинства или оствареним на 

основним струковним или академским студијама из области машинство и 

специјалистичким струковним или академским студијама из области машинство или 

више образовање које одговара 1) и 2) под тачкама овог члана од тога један са 

сертификатом интерпретација радиограма и  

 најмање 5 година радног стажа у области пројектовања или производње или контроле 

и испитивања или оцењивања усаглашености опреме опреме под притиском што се 

доказује стручним резултатима - референц листом  

 

Поред наведеног именовано тело мора имати запослене и остале стручњаке одговарајућег 

профила или под уговором као спољне сараднике. 

5. Именовано тело мора да докаже да има на располагању потребну техничку опрему 

неопходну за спровођење активности прегледа и испитивања опреме под притиском, као и 

опрему за електронски пренос и размену података са министарством надлежним за послове 

енергетике. 

6. Именовано тело мора да докаже позитивно финансијско пословање и мора дати на увид 

доказе о извршавању обавеза плаћања пореза и осталих доприноса. 

7. Именовано тело мора да има закључен уговор о осигурању од одговорности за штету. 

8. Особље именованог тела мора да чува као пословну тајну све информације које добије 

приликом обављања послова прегледа и испитивања у складу са својим актом о пословној 

тајни, овим правилником и другим прописима. 

9. Непристрасност особља које врши прегледе и испитивања опреме под притиском мора 

бити гарантована. Зарада, односно награда особља не може зависити од броја обављених 

прегледа и испитивања, нити од резултата прегледа и испитивања. 

 

 

 


